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Rīgā 

13.03.2018. Nr. 001.4.2-08/2018/924 

Visiem atklātā konkursa LB/2018/1 

ieinteresētajiem piegādātājiem 
  

Par papildu informāciju 

Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir saņēmusi atklātā 

konkursa "Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā" (iepirkums 

LB/2018/1; tālāk tekstā – konkurss) ieinteresētā piegādātāja informācijas pieprasījumu. 

Atbildot uz ieinteresētā piegādātāja informācijas pieprasījumu, Komisija sniedz šādu 

atbildi. 

 

Jautājums:  

"Lūdzam precizēt līguma projekta 9.1. punktu par būvdarbu apdrošināšanu. Skatīt zemāk 

apdrošinātāja komentāru. 

Apdrošinātāja komentārs: 

Saskaņā ar līguma projekta 9.1. punktu ir prasīts apdrošināt 3 lietas:   

1. būvniecības riskus ar apdrošinātāja atbildības limitu katram apdrošināšanas 

gadījumam ne mazāku par līguma summu; 

2. PASUTĪTĀJAM piederošajam īpašumam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu ar 

limitu ne mazāku par līguma summu; 

3. gruvešu novākšanas izdevumu pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās 

atlīdzināšanu ar limitu ne mazāku par līguma summu.  

Būvuzņēmēju visu risku polisēs 2. un 3. punkti tiek noteikti kā papildu segumi papildus 

būvniecības līguma tāmei, kura par pamatu tiek ņemta būvuzņēmēja visu risku polises 

noslēgšanai. Tie ir kā papildu segumi būvuzņēmēja visu risku polisēs, virs līguma 

summas.  

Vai pareizi jāsaprot, ka konkursa nolikuma līguma projekta 9.1. punktā pasūtītājs 

nosaka, ka kopējais polises atbildības limits ir trīskāršā līguma summas apmērā?" 

 

Atbilde: 

Konkursa nolikuma 3. pielikuma (līguma projekts) 9.1. punktu precizēt nav nepieciešams. 

Konkursa nolikuma izpratnē viss līguma projekta 9.1. punktā aprakstītais ir viens kopējs 

būvniecības visu risku apdrošināšanas segums ar apdrošinātāja atbildības limitu katram 

apdrošināšanas gadījumam ne mazāku par līguma summu un pašrisku katrā atsevišķā 

apdrošināšanas gadījumā – ne lielāku par 700.00 EUR (septiņi simti euro).  

Komisija papildus paskaidro, ka līguma projekta 9.1. punktā nav noteikts, ka kādam no 

visu būvniecības risku veidiem (piemēram, gruvešu novākšanas izdevumiem vai 

pasūtītājam piederošajam īpašumam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai) būtu jāparedz 
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atsevišķs (no pārējiem visu būvniecības risku veidiem nodalīts) atbildības limits. Ja 

apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība 

līguma summas apmērā, piemēram, saistībā ar pasūtītājam piederošajam īpašumam 

nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, tad tas nozīmē, ka līguma projekta 9.1. punktā 

minētais apdrošināšanas līgums ir pilnībā izmantots un apdrošinātājam nav jāuztur spēkā 

kādi atsevišķi nodalīta gruvešu novākšanas izdevumu apdrošināšana vai citu visu 

būvniecības risku veidu apdrošināšana. 

Ja izpildītāja izvēlētā apdrošinātāja piedāvātā apdrošināšanas produkta segumu 

strukturēšanas īpatnības nosaka, ka gruvešu novākšanas izdevumi un pasūtītājam 

piederošajam īpašumam nodarīto zaudējumu atlīdzināšana ir papildu segums ar atsevišķu 

(no pārējiem būvniecības riskiem nodalītu) atbildības limitu, kurš neietilpst pārējo 

būvniecības risku apdrošināšanas segumā, tad apdrošinātājam joprojām ir jāievēro līguma 

projekta 9.1. punktā noteiktais, ka atbildības limits katram apdrošināšanas gadījumam ir 

ne mazāks par līguma summu. Minētais gan nenozīmē, ka apdrošinātājam būtu obligāti 

jānosaka, ka kopējais apdrošinātāja atbildības limits ir trīskāršas līguma summas apmērā, 

jo apdrošināšanas līguma īpašajos nosacījumos var ietvert noteikumus, saskaņā ar kuriem 

polisē noteiktie atsevišķie atbildības limiti netiek summēti. 

Ar patiesu cieņu, 

Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja   I. Krastiņa 

N. Vasiļjevs 

Tālr. 67022233, 29440949; e-pasta adrese: Normunds.Vasiljevs@bank.lv 
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